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• Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr •.140 af 7/5 1937,§33.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T.~-----------------------------------~---
Undertegne de _. '''J!l8ft 1tiD~•. "1b~.",

erklærer sig villig"til, som ejer af mtr.nr. 1'_
af Iolb'" by, ., sogn at lade. c;t areal af
dette mtr.nr. "fr,edefor at sikre den fri beliggenhed af

.ol~6... kirke •.
Arealet beskrives således: Hel. I$ten .,4 før ~bUJ.t.

Fredningen har følgende omf~ng:
__ IlJII1II....... areal "'må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom qer heller ikls:ep~ areale' må anbringes
transformatorstationert telefon- og telegrafmaste~ og lignende eller opsæt.
tes skure, udsalgsstader, voene til beboelse ell~r opbevari~g af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore·
tages ændringer i den nu best~ende tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken., .

I•• tol"Nb,.ue... '" Nt tU at .,f.. _..."1" .......1.... 1

1'''", t".".

'1111»4\1.\1\

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelsE
og beplantning på ejendommcn bibeholdes, ligesom jeg forbe,~~~""f"et
til at foretage nybygninger eller ombygninger. ,~~.~~'

~/,MMIII

I tilfælde af nybygninger eller o~R*~~~r er jeg villig til forindel
'ø'ri!\~~bygningsarbe jderne påbegyndeS-.l1~'ttJWf~relæggetegninger til godkendelse for

,øIZI,"I.I'ifI' '

naturfredningS~~~~~t~~'et'bebyggelSen altid skal have et sådant ydre, at
bebygge}...,S.fØofl"'""'f5'e'dstmul igt passer t il omgive lserne og ikke unød igt hindrer...-.



Jog e! enig i, at ovonsiaen(]e.freoningstilbud tinglyses på min fornævn~
te ejendom. dog-uden udgift for mig.

M.h.t. pantogæld, servitutter og
tingbogen.

Påtaleberøttiget er na~ur~redningsnævnet f?r Holbæk nmtsrådskreds og
menighe dsrådet.

byrder henvises til ejendommens blad i•
$o1\l-~.... ., den" l, 19'1 _

Jtb. Iliad •
.Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-

ningstilbudr bestemmes det, at fredningen vil væro at lyse på
mtr.nr. l'*'- af $olb3.rl by, OS sogn.

De-t:-·J:re.QQd~. -.~~aJ.;. ..,-e.r:",_ indt,~gna~.~ V"~,æ~~t·ø.>: ..4'fo.&Sik~if~ ,.h· ..a:i.·~;w.Yil~l" en·
"g~~1r:;"<'il:.i'€'å~ 'S""l<ie'il'~å'g-'t:,-p:å":la..kr't,e.:r.F.-,
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Naturfredningsnævnet
for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr •.140 af 7/5 1937,§33.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S r .
....--- ----_ ... --- ---- -:------------- ---- ---- ...---

Undertegnede 'ol".~S... etøwØilrS
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 44. 4f" 4#
af aOIbJeIl by, Ol sogn at lade· at areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beligBenhed af

Solbaera . kirke.
Arealet beskrives sålcde&: d.D til brustfo~•• lft8t. bø•• ~. baVl

Mlll6efta.... tor ''*esbaen.,

Fredningen har følgende omfang:
_ .... ~ areal.' må ikke bebygge s eller beplante s med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ilcke'på areale' må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster' og lignende eller opsæt-
tes skur'e, udsalgsstader , v'oene ti1 beboelse eller opbevaring af red skaber
eller lignende skønhedsforstyrrende' gen~tande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skærnmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige ggJb,yggelSE
og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligosom. ~;.~;.,(tl9lP.i~~i:lld"~;'··~igrete til at foretage nybygninger eller ombyg~~,r\~~}f.~~,(>r''''··~··

. I tilfælde af nybygninger el~~(~~ffit~gningerer jeg villig til forindel
ø"fI"fbygningsarbejderne påbegypJ~~åt forelægge tegninger til godkendelse for

1:""" InaturfredningSnæ~~~ø~~det bobyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
~ ~~, be~~els~~w~!t' muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer
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Joe 8! onig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses på min fornævn~
te eje~dom.dog uden udgift for mig~

M.h.t. pantogæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen. tt

Påtalebor~tt~get ,cr nn~ur!redningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menighed srådet.

Iblb~.x-s' ,d e n 18/' 1951 __
Il'btiM lC1el•• n'. In'" ""B.

Idet naturfrcdningsnævno'~ m00tagor og godkender foranstående fred-
ningstilbud, ~est~mmes det, at ?redninge~ vil være at lyse på
mtr.nr. 4a. W, 41 af 101-'2.:rø by, Ol: sogn.

Dat fre.dede..araal-·er ':l.ndteene-t :på' -ve€llagt.€~kErrts'kiv6'6',' af' hvi'lken--on
I;, ~p8tI .. .;e-~e"S'""·~;l~~~\&kt~r.h
f

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådGkreds, den tl/t 19 51........ .,
_..... ,*",••• ~14-., hft ....,.
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R\;G l'J R. O.l7 \O) • os o

4a.3Sb.4b 801.'.1'8 bf og 101ft.
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Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr •.140 af 7/5 1937,§33.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T.~-- ---- ...... --- ---- ..------------ ------- ...._---
Undertegnede -.e1e....So1't...' ~'ri.4

erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr.4a.,ab, ••
af $ol\~.~ø. by, Ol sogn at lade Gt areal af
dette mtr.nr. frede for at-sikre den fri beliggenhed af

SOlb~.I" .kirke. . < ,

Areale t be skrives således: .o)ø.a ha... bel"' ..... , toJl' kUk•• ~
.~.v. 41)-,.1S1aefld •• fot.'ktrk•••

Fredningen har følgende 'omfang:
JI"IIIIJ"~ areal" må ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgsstader, voene til beboelse eller. opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidig~ ,pe.· ~1'SE

og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg fq , er mig ret
tt. til at foretage nybygninger eller ombygninger. __,.~~-

I tilfælde af nybygninger ell~ gninger er jeg villig til forindor
'1 bygningsarbejdorne påbegy forelægge tegninger til godkendelse for

naturfredningsnæ , idet bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, at
. ~~e~ygge~ edst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer



Jeg o~ enig i, at ovenståonua.fredningstilbud tinglysos på min fornævn~
te ejendom. dog uden udgift fo~ Mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejandommens blad i
tingbogen. e

PåtaleberC3ttiget ar n8..turfrednings~1ævnetfor Holbæk amtsrådskr8ds og
l f , .. . .

menighedsrådet.
-'l •• -Io1b.,•••• ~4 »2"~ tItftI: ,pen ,lf.1019,1 __

,'.•. ,.. le".. h.""fl ..
Idot naturfredningsnævnet mOGtager og godkender foranstående fred-

ningstilbud,.bestemmes det, at frapningon vil væro at lyse på
mtr.nr. 4&,'8b.0 af 801-.'.", by, ., sogn

De t fr.e~",,~.aJ., -,-J~;r;:y-;kn4t~g~t,. :P-å..'I' :y,;ii)4J.i..~~1'>di:;Qtl/;!~);l~,:jy1ifti~~,~ ".1a:Jl4-1-1t,6.Xl. c n
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'!ålestoksforhold: ca. 1:2000. : fredede arealer.

Natu~frednin;E~æ~etfor Holb2k a:r:t, oktober 1952.
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Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



Kalundborg Kommune  

Plan Byg og Miljø 

Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg 

 

Att. Miriam Thastum 
Mita@kalundborg.dk  
 
       
       
       

           FN-VSJ-099-2020 
        Den 26. april 2021   

 

Ved mail af 14. september 2020 har Kalundborg Kommune på vegne af menighedsrådet ved Sol-

bjerg kirke sendt nævnet en ansøgning om at sikre en kirkemur på matr.nr. 51 Solbjerg By, Sol-

bjerg, beliggende Solbjergvej 37 A, 4270 Høng. 

 

Af ansøgningen af 9. juli 2020 fra landskabsarkitekt Per Toft fremgår bl.a.: 
 

Vedr. Sikring af kirkemur og beplantning, matr.nr. 51, Solbjerg By, Solbjerg Solbjergvej 37A, Solbjerg 4270 

Høng 

____________________________________________________________________________  

 

Projektet omfatter opfyldning langs eksisterende kirkegårdsmur samtidig beplantning på den østligste side af ma-

trikel 51 i et område der er omfattet af fredningen af Solbjerg Kirkes omgivelser.  

 

Årsagen er at kirkegårdsmuren er ved at vælte, derfor laves der en skråning ved opfyldning der kan optage det 

eksisterende terrænspring. For at skabe gode læforhold omkring kirken og for at indarbejde den ny skråning i 

landskabet ønskes arealet beplantet med buske og enkelte egetræer.  

 

Plantevalget er kirsebærkornel, hvidsnebær, sargentæble og fjeldribs. plantearter som bliver fra 1,5 til 4 m høje 

og derfor vil danne en grøn ramme mod jorden hvorover den smukke hvide kirke vil fremtræde med en rolig 

ramme. Der ønskes yderligere tre egetræer der med deres størrelse kan sætte kirkens skala ind i en naturmæssig 

sammenhæng og formidle kirkebygningens størrelse til de øvrige huse i landsbyen uden at den derved bliver 

skjult.  

 

I forbindelse med projektet fjernes de eksisterende 8 – 10 m høje graner, der står på området. 

 

Fredningsnævnet var på besigtigelse den 29. januar 2021, hvor det blev aftalt, at menighedsrådet på 

baggrund af dialogen under besigtigelsen sammen med landskabsarkitekt Per Toft skulle fremsende 

et endeligt projekt. 

 

Formanden for menighedsrådet har herefter med mail af 9. marts 2021 sendt fredningsnævnet et 

endeligt projekt og bemærket, at menighedsrådet har fældet nogle gamle grantræer og dermed skabt 

ind- og udsyn til kirken. 

 

Landskabsarkitekt Per Toft har den 8. marts 2021 beskrevet det endelige projekt: 
 

I forlængelse af Fredningsnævnets besigtigelse på Solbjerg Kirkegård den 28. januar 2021 fremsendes supple-

rende og uddybende materiale tilrettet efter de kommentarer der fremkom på mødet.  

 

Opsummering:  

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

mailto:Mita@kalundborg.dk
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Kirkegårdsmuren er begyndt at skride ned og et stykke på ca. 1,5 meter er allerede faldet sammen Projektet ¨går 

ud på at sikre kirkegården ved at opfylde langs den eksisterende kirkegårdsmur. Samtidig hermed beplantes 

skråningen. Det sker på den østligste i et område der er omfattet af fredningen af Solbjerg Kirkes omgivelser. 

Fredningens formål er at sikre udsigt fra kirkegården og indsigt fra landskabet til kirken.  

 

Ved mødet den 28. fremkom ønsker om større indsigt til kirken end foreslået og at muren bevares så den kan fri-

lægges og genopsættes hvis det på et tidspunkt skulle blive aktuelt. Desuden blev det foreslået at dyrehegnet ud-

føres højere for at holde rådyr uden for kirkegården.  

 

Projektmaterialet er tilrettet i overensstemmelse med ønskerne. Muren bevares uden nedrivning hvor den ude-

lukkende fyldes op på ydersiden. Antallet af egetræer reduceres til to styk blivende, men der plantes et par styk-

ker ekstra så det bliver muligt at udvælge de to bedste. Dette er vist på den vedlagte før og efter billede af kirken 

set fra øst. Efter billedet er skabt ved fotomanipulation, og viser udsigten til kirken som det forventes at kunne se 

ud om ca. 20 år. Dyrehegnet udføres som 1,5 m højt.  

 

Underplantningen er valgt med henblik på lavere buske som er hvidsnebær, sargentæble, dunetgedeblad og fjeld-

ribs. plantearter som bliver fra 1,5 til 2,5 m høje og derfor vil danne en grøn ramme mod jorden hvorover den 

smukke hvide kirke vil fremtræde med en rolig ramme.  

 

Bilag: Tegninger Oversigtsplan TL 1, S1A, TL1.04A og Før og efterbillede Solbjerg. 

 

 
Oversigtsplan 
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Kalundborg Kommune har den 14. september 2020 til det daværende projekt udtalt: 
 

Vurdering af ansøgte ændringer ved Solbjerg Kirke  
Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om ændret terræn og beplantning indenfor et fredet område 

ved Solbjerg Kirke.  

 

Ansøger beskriver projektet som følgende:  

… 

 

Fredningstekst:  

Fredningen har følgende omfang:  

 

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på area-

let må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgs-

stader, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må 

i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for ud-

sigten til eller fra kirken. 

 

På understående kort er markeret en placering ud for indkørslen til Solbjergvej 53 længst til højre på lortet. En 

placering ud for Møllevænget 7 er markeret ca. midt på kortet og Solbjerg Kirke er markeret til venstre på kortet. 

 
 

Solbjerg Kirke anes svagt i baggrunden fra en placering ud for indkørslen til Solbjergvej 53. Fjernelse af de høje 

graner, vil kunne give vis forbedring af indblikket til kirken. 
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Solbjerg Kirke kan delvist ses fra en placering ved Møllevænget 7. Herfra vil fældning af de høje graner give et 

noget bedre indblik til kirken. 

 
 

Ud fra understående skråfoto vurderes den ansøgte terrænregulering og beplantning, undtaget egetræerne, kun at 

ville kunne ses af de nærmeste naboer samt besøgende på kirkegården. 
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Set inde fra kirkegården, vil fjernelse af de høje grantræer være en udsigtsmæssig forbedring. Højdeforskellen 

fra kirkegården og ud til afsluttende trærække ud mod markerne er ca. 4,5 m, og trærækken vurderes at være ca. 

4 m høj. Man vil derfor i nogen grad kunne se ud over markerne hen over de stynede træer, såfremt granerne 

fjernes. 

 
 

Den ansøgte beplantning vokser op til 4 m højde, og vil i et vist omfang tage udsigten fra kirkegården, selvom 

der er et fald i terrænet. Egetræerne vil naturligvis blive højere, men der vil være udsigt imellem stammerne.  

 



8 
 

På baggrund af ovenstående vurderer Kalundborg Kommune, at det ansøgte projekt vil være en forbedring af 

kirkens næromgivelser og i mindre grad af fjernomgivelserne.  

 

Kommunen anbefaler en dispensation fra fredningens bestemmelser om beplantning til det ansøgte projekt. Dog 

med det forbehold, at højden af beplantningen bør reduceres, således at der bliver mulighed for et udkig fra kir-

kegården imellem toppen af den lavere beplantning og de tilvoksede egetræers kroner. 

 

Kalundborg Kommune har ikke fremsendt bemærkninger til der reviderede projekt. 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg, har i mail af 20. marts 2021 til det reviderede pro-

jekt udtalt: 
 

Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg afdelingen takker for det tilsendte og muligheden for at kommen-

tere på samme. 
  
DN er meget tilfreds med, at der blev lyttet til DNs ønske om at bevare kirkemuren intakt under skråningsanlæg-

get uden yderligere påført skade eller fjernelse af sten. 
Herved sikres både kulturarv og, at muren på et senere tidspunkt kan renoveres, såfremt dette måtte blive øko-

nomisk muligt. 
  
Planteplanen bifaldes derimod ikke i sin udformning og helhed. 
Beplantningen skal sikre udsigt og indblik til kirken, hvorfor underbeplantningen anføres som bestående 

af lavere buske - derudover plantes 2 blivende Vinter eg 
  
DN mener godt, at arealets størrelse kan bære 3-4 egetræer jævnt fordelt over hele arealet. Egetræer tillader med 

sin åbne krone en stor lys gennemgang samt indsigt til kirken - men 2 styk er også ok. 
Derimod mener DN ikke, at et gennemgående bunddække bestående af Fjeldribs, som bliver 2,5 meter høje eller 

mere kan betegnes som ”lavere buske” 
  
DN havde foreslået X antal vinter eg med en underbeplantning af danske naturligt hjemhørende urter/vilde 

blomster. 
En beplantning til øgning af biodiversiteten samt en beplantning, der kun skulle slås 1-2 gange om året. 
DN har imidlertid forståelse for, at der ønskes en med tiden så vedligeholdelsesfri, tæt og robust beplantning, 

som muligt. 
  
DN mener dog, at der bør plantes naturligt hjemmehørende danske arter til øgning af den naturligt forekomne 

biodiversitet - arter som tiltrækker og tilgodeser danske insekter, bier, sommerfugle mm 
Den danske flora og fauna har tilpasset sig hinanden igennem tusinder af år - plantes der ikke hjemhørende arter 

svarer det til et tomt spisekammer for de danske insekter, vilde bier, sommerfugle, fugle m.fl. 
Fødekæden stoppes hermed og faunaen forarmes yderligere. 
  
DN undrer sig derudover over: 
1.     at der plantes 3 store partier med Dunet Gedeblad, som bliver op til 5 meter høje, er giftige og ikke er natur-

ligt hjemmehørende i Danmark - i stedet kan der med fordel plantes f.eks. alm. dansk hyld som blomstrer 

smukt og giver føde/bær til fugle. Alternativt kan plantes Alm. Benved også en smuk hjemmehørende busk - 

frøene spises af Drosselfugle, busken er dog giftig for mennesker. 
2.     at der i de 2 partier med 5 meter høje Dunet Gedeblad er projekteret plantet et egetræ i hver beplantning - 

egetræerne drukner i Dunet Gedeblad og får hermed endog yderst dårlige vækstbetingelser! 
3.     at beplantningen med de 5 meter højde Dunet Gedeblad mod nord og syd er plantet helt op til kirkegårdster-

ræn - det højeste punkt på arealet! Dette bevarer ikke udsigt og indblik i DNs optik. 
4.     at den midterste beplantning med 5 meter høje Dunet Gedeblad plantes foran den kun 1 meter høj-

de Paradisæble beplantning, som hermed drukner! 
5.     at der plantes 2 partier med Snebær, en ikke naturlig hjemmehørende uinteressant plante i Danmark og til-

med giftig. En 2,5 meter høj plante som med tiden bliver grov og grim i strukturen - i stedet kan med fordel 

plantes f.eks. Æblerose - en hjemmehørende busk, som blomstrer smukt og giver mad til fuglene i form af 

hyben samt pollen til vilde bier eller de anførte Rosa Hugonis. 
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6.     at bunddækket hele bedet igennem består af Fjeldribs - en 2,5 meter høj ikke naturligt hjemmehørende busk 

i Danmark. Beplantningen med Paradisæble (1 m) og Snebær (1-2 m) drukner hermed i bunddækningen be-

stående af 2,5 m høje Fjeldribs. Bunddække udgør normalt den laveste vegetation i en beplantning. Som 

bunddække kunne med fordel plantes Dansk Vedbend - Efeu, som er lav, tæt, holder på jorden og er med til 

at sikre mod jorderosion på skråningen. Planten er endvidere god for sommerfugle som Skovblåfugl samt 

vilde bier. 
  
Paradisæble buskene med sin 1 meter højde og smukke blomstring, røde bærsætning findes ok. 
…  
  
Visualiseringsbillede af EFTER harmonerer efter DNs opfattelse dårligt med planteoversigten. 
  
Uagtet, at hensigten med planteplanen er at skjule skråningen og skabe et ensartet tæt bredt og lige højt grønt 

bælte eller at skråningen gerne må fornemmes visuelt, så mener DN ikke, at planteplanen tilgodeser dette. 
 

Nævnets afgørelse: 

 

Menighedsrådet har ved at fælde nogle gamle, høje grantræer skabt indsigt til og udsigt fra kirken.  

At etablere en skrå opfyldning til støtte og sikring af kirkegårdsmuren med en lav beplantning samt 

4 egetræer og på sigt blot 2 egetræer, som nævnt i det endelige projekt af 8. marts 2021, er ikke 

udsigtsødelæggende eller skæmmende. Projektet er således ikke i strid med fredningsbestemmel-

serne. 

 

De i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, nævnte forhold taler ikke mod at give dispensati-

on.  

 

Under hensyn hertil meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation 

til at etablere en skrå opfyldning med beplantning med lave buske og med 4 egetræer, der på sigt 

skal reduceres til 2 egetræer, samt et dyrehegn på 1,50 meter som beskrevet i det endelige projekt af 

8. marts 2021.  

 

Af hensyn til at bevare indsigten og udsigten til kirken er det en betingelse, at beplantningen på 

skråningen stedse holdes i en højde af maksimalt 2,50 meter over jordhøjde. 

 

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 

66, stk. 2. 

 

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Ole Stryhn, det af miljøministeren 

udpegede medlem, Rolf Dejløw, og det af Kalundborg Kommune udpegede medlem, Mads Olsen. 

 

 

Ole Stryhn 

Formand 
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Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:  

 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen 

er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge 

lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på kla-

genævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:  

Adressaten for afgørelsen,   

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,  

offentlige myndigheder,  

en berørt nationalparkfond,  

lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,  

landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,  

og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 

interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.  

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr 

på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres 

den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende of-

fentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Næv-

net offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Kla-

gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevare-

klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgø-

relse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.  

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller 

behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis den ikke 

udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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